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i iman hat
ların a ge

ik acıldı 
" ---·---

Alman hayat damar-
larından birine doğ

ru ilPrleniyor -·Leningrad • uıırayna 
demir310Juna varılmağa 

80 lıilometre flaldı .. 
Moskova, 25 {AA) - Dün akşam 

4-·-·-·-·-·-·-·- -·- -·-·-·ı 
1 A 1 man lara ~ört: 
(••-11-11-•-· ··-·-·-·-·-J-·-·-·> 

ütün Rus 
hüc 

---·---
Bir an için kazanan 

~imali Afrika.da tankların bir hücumu Sovyetler sonradan 

Boğazlara daır ıd· Afrikada aüşman kaybettiler 
dia ve pror:a.rrandalar tankları k,..rşı harftya R .. --•d-I•"' 

ı us "uman an 9!1• uazi· 
• • • • • yeti anlamıyor ve ağır 

Esltı A merıka Antalat cıvarın- 1ıayıpıar verıyor-

Rus a.skerl heyeti tngilterede mü.dafaa sildhlarını tetkik edeTken 
Sovyct kıtaları Alman hatları arasında 

1 

açtıkları 120 kilometre genişliğindeki ge_ 
dikten batıya doğr hücuma geçmiştir .. 
Sovyet kıtaları hayatı ehemmiyeti olan 
Leningrad - Ukı-ayna dcmiryoluna doğ-

sefiri "sözlerinı 
tahrif olun
du" diyor 

d h 
• ı• Berlin, 25 (A.A) - Alman tebliği: a e emnı.ıyet ı Doğuda muharebeler şiddetli soğuklar 

içinde devam ediyor, Harkofun cenup 

b• h b doğusundaki bir bölgede Sovyetler tara
ır mu a re e f.ından yapılan bir hücumun karşılanma. 

Halkın sağ 
duyusu 
---·---

Hallı en fıesin ue doğru 
haberi almallta ve bu· 
nu lııış ucmaz heruan 
göçmez yerlere 
hadar yaymalltadır •• 
. ! eni bir memleket ve millet mesele

"_nin duyulmasını, yayılmasını ve be
llilnsenmeıini üzerine alan bir kişinin 
•eya kurumun ilk endişesi şöyle olur: 
~unu okuyup yazana, düşünüo söy
telaarİ anlabp durana habrlatmak ve 
d amale kolay. Fakat halka nasıl 
ain11YUnnad. ~ı, bu fikri bıd.kın içine nasıl 
..__ 1nneli, 'bu meseleyi halka nasıl mal 
-eli?» 

. Halbuki Türkiyede aaıl endite edıl
~Yecek fey budur. Siz çalışınız, güzel 
lliyetiniz belli olsun, hayırlı işiniz göze 
'?r:ünsün; halk, peşinizden gelecek, i~i:z• benimsiyecektir. Türk halkının sağ-

UJusu, yer yüzündeki her hangi mü
~VV'er kalabalığın tuurundan, müla
d~mdan. tunmtdan bunundan üstün-

ur. 
d 'fürk Hava kurumunun gördüğü yar
L llrıl Ve ilgi, bunun bir yeni ve biiyük 
ue ıteıidir: 

Çiftçisinden hocasına, kanımdan, ko
~ına, yedisinden yebnİşine kadar her 
.~• bu kurumun üyesi olmayı, Türk 

;ölllerinin bekçiliğinde ya canı ya malı 
.. ::. nöbet tubnayı borç biliyor, ödev ta-

-"'°"· 
J Hallan rağbetini bir türlü kazananu-
d - ınüesseıe, bu rağbeti hak etmemiı 
Laetnektir. Ya hak etmesini bilmiyor, ya 
alı.~ edecek varJık gösteremiyor. Böyle 
~ 11 belirhılerde kabahati ba1ka bulmak, 
···r~'!.tır· HaJkın içine girmiyenler, onun 
~z u1uifünü, içliJii?ini tanıyıp tabnıyan
lt\r, ~izim bu iddiamızı, telsizi biç gör
b e~,~ ve hakkında hiç okumam-ış insa
dık ı1k bahsediliıinde inanmayı~ma, du
),~· hiilcü-üne ben:zer br ba11e kanılıya
..:. •rler. Fakat muhakkak olan ıudur ki; 

lktn anteni her ~m işlemekte, her an 
en kesin ve doğru haberi almakta ve bu-
bQ ı...__ k •. d ... k" 1 .... Uf ucmaz ervan goçmez ag oy-
~ne kadar yaymaktadır. Dı.ha trenin 
~ıni duymamı,, tayyareyi dünya gÖ
~l~ gönnemif köy]erde, daha mekte-

gıtJnemi, eOcuklann Hava Kurumu
~'Qrı dairttığı beyannamelerden görerek 
~ '1are ovunu tertip ettiklerini gözle

rn J,. vördürn. 

"t··A llahıekber dağlannm eteklerindeki 
d urkınen köylerinden birinde «Karyai

ıı. İsminde bir ihtiyar kadın ölürken 
0 t"ada buluruıın bir s~bayı yatağının ucu
be. caiu-tmı,. : 

«Deeirrnende övünme sırası bekliyen 
~k ~,v,.1 buğdayım var; kocamın asker
ı etti~ zamanlııırdaki ıribi l'lcker aç ol
~Ydı ııize verirdim; elhamdülillah ıim
J..İ hPp!?,izin sırtı pek kamı tok; bunlan 
lnı~vak kurumuna bağı~lıyormn, sen göz 

,. ol emi evladım?» 
biye vasiyet etmiştir. 

Jr·· Srndi Alleıhıekber dağlanna bakan 
?Y """7ıarlığında rahat uyu «Karyağdı» 

bınet B'•••o ]A o • • _J o d · u.un ev atlftrm, sentn ızmoen gı-
d:C~k. R•ıhunun dolll§h~ srök1erde ken-

'"'1 hizd~n ayn ve gurbette sanına; ar
~ şrökleri de vatana kattık. Artık bepi
bıiz havacıyı:ı. 

ÇAlaLAR 

BPtRUSUCAK 
M'öRENDtst OLDO -·-

Japonlara göre 
---· ru ilerliyor. Bu demiryolu Alman ordu-

M 1 d 2 
sunun hayat damarlarından birisidir .. 

b 1 d 
sı sırasında bir çok Sovyet tankı tahrip 

aş a ı ed.µ.miştir. 
Alman ve Fin hava kuvvetleri Kareli 

cephesinde düşmana İD.$anca ve malze
mece ağır kayıplar verdirmiştir. Balık
çılar yarım adası sulannda küçük bir 
nakliye gemisi bomba ile batırtlmıştır. 

a ezva a şe- Alman cephesinin gerisinde en esaslı -·-
münakale hatt~nı teşkil eder ve Dno, B. Mail Müreye göre -·Almanlarm talılp ettilı· 

h• d h ) d Nvel, Orşa, V!tebsk ve Korosten kilit • • ır a a a ın ı, şehirlerinden geçer. Ruslar 100 kilomet- Mıhvere lları• l11rıe1rnif 
relik ileri hareketlerinde zaptettikleri 9 milletlerin birbirinden 

ıeri maJısat: Yeni İngiliz 
taarruz hazırlılılarını 
gelişmeden lıırmall-

Sovyet hava kuvvetleri 1 7 ile 2 3 son 
kanun arasında 11 O, hava kuvvetleri• 
miz ise ayni devre içinde 1 6 uçak kay• 
betmi~tir. 1 ml avı• n kru- büyük şehir~.eı:- birisi olan Ho~u al- a'ırdması istenİIİ"Or 

mAkla bu mühim hedefe 80 kilometre t7 °' -•• d yaklaşmışlardır. Vaşington, 25 (A.A) - Amerika bir- Kahire, 25 (AA) - Agedabya ile An
telat arasında ve Antelatm 50 kilometre 
şimal doğusunda ehemmiyetli bir muha
rebe cereyan ediyor. Romelin Ageyla
daki müdafaa mevziinden gönderdiği üç 
kol bu büyük sahaya dağılmış ve müt
tefiklerin başlıca kuvvetleriyle karşılaş
mıştır. Şimdi daha açık olarak göriiııü
yor ki düşman Retchinin taarruz hazır
lıklarını gelişmeden önce kırmak isti
yor. 

V8ZOr ha tırıl ı (Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) !eşik devletlerinin eski Türkiye büyük 
--_ _ elçisi mister Mak Mürey dün verd:ği bir 

DONEÇTE MUHAREBELER 
Berlin, 25 (A.A) - Askeri kaynaklar 

Doneç cephesinin bir kesiminde Bolşe· 
vikler tarafından yapılan hücumlar üze• 
rine şiddetli çarpışmalar olduğunu bil .. 
diriyor. Düşman üç gün sürmüş olan bu 
muharebelerde mütemadiyen yeni kıta
lar soktuğu halde b:r muvaffakıyet ka• 
zanamamıştır. 23 son Ununda ValdaY. 
bölgesinde de şiddetli muharebeler ol .. 
muştur. 

-·Japonya Çinle sulh yap· 
mağa çalışıyor·Birman· 
yada İngiliz aleyhtarlı· 

ğı artıyormuş .. 
Tokyo, 25 (AA) - Malezyarun doğu 

sahilinde bulunan Mersing şehri Japon 
kıtalan tarafından işgal edilınişfa-. 

Şanghay, 25 (A.A) - Malezya cep
hesinden alınan haberlere göre Japon 
kuvvetleri batı kıyısında Muar ırmağı
nı geçmişler ve şiddetle müdafaa edilen 
Muar şehrini hücumla zaptetmişlerdir .. 
Japonlar dört bin esir, 260 kamyon ve 
bir çok top almışlardır. 

( Sonu Sahife 4, Sütun 2 de ) 

l.Jzrıh doğuda vaziyet 
ve Ç nde h~rp azmi ---·---
Başka cepheler-
de lie olursa ol

§UD Çin har-
bedecek -·Japonlar Filipine 11eni· 

den asher ~ıfıardılar ve 
fiddetli hücum!ara 
devam ediyorlar-

Rangon, 25 (A.A) - Hususi bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre dün Ran
gona karşı yapılan ikinci bir akında ye
di Japon bomba uçağından mürekkep 
bir teşkil tamamen tahrip edilmiştir. 
FİLİPİNDE MUHAREBE 
ŞİDDETLENDİ.. 
Vaşington, 25 (AA) - Harbiye na

zırlığının tebliği : Taze Japon kuvvetleri 
Bataan yarım adasında general Mak Ar
tur kıtalarına karşı şiddetli hücumları
na devam etmektedir. Bu hücumlar bil
hassa sol kanatta ş!ddetlidir ve düşman 
harp gemileriyle tayyarelerinin ateşin
den müzaheret görmektedir. Düşman 

(Sonu Sahile 3, Sütün 3 te) 

Londrada1ci Rus Sefiri B. Maiski 
Çek Hariciye Nazın B. Mazarık 

ile konU§urken 

Rus vada cekosiovak • 
ordusu hurulu vor ___ , ___ _ 

ı:ükümet daire
leri tekrar Mos
ko,rava taşın-

mak üzere -·-Rusya Polonyaya borç 
verdi, Çekoslovaklara 

da veriyor •• 
Moskova, 25 (A.A) - Rusyada ku

rulacak. olan Çekoslovak livasının mas
raflarını karşılamak için Rusyanın Çe
koslovak hükümetine yapacağı ikraz tes
bit edilen mahiyette olacaktır. 

En aşağı üç Polonya tümeni için 300 
milyon rublelik bir ikraz yapılmıştır. 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

demeçte Türk!yeden dönüşünden az bir 
müddet sonra Baltimor Sun gazetesine 
verdiği mülakatın hayasızca tahrif edil
miş olduğunu ve Nazi propagandacıları
nın mihvere karşı birleşmiş milletler 
arasında bir ayrılık çıkarmak istedikle
rini söylemiştir. Sözü geçen mülfiltatın 
rnetni Türkiyeye 8 son kanunda tahrif 
edilmiş bir şekilde gönderilmiş ve bu 
orad,!\ büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Mister Mak Mürey dun Baltimor Sun 
gazetesine bir mektup göndererek söz
lerin!n 1941 de uzun uzadıya neşredilen 
ve Rusyanın Karadeniz boğaziyle Ça
nakkale boğazı hakkında Türkiye zara
rına Almanya ile bir pazarhk teşebbü
sünde bulunduğunu bildiren Alman 
menşli haberlerin Türkiyede büyük bir 
hayret uyandırdığını ifadeden ibaret 
kaldığına dikkati çekm:ştir. Mak Murey 
sözüne şöy1e devam etmiştir : 

•Sovyet hükümetinin hakikaten bu 
yolda teşebbüste bulunmuş olduğunu 
iddia ettiğim Nazi basını ve radyoları ta

( Sonu Sahife 4, Sütun 3 le ) 

Yeni mebuslar 
dün seçildi -·-Ankara, 25 (AA) - Açık olan İstan-

TANKLAR KARŞI KARŞIYA 
Kahire, 25 (A.A) - İngiliz ve Mihver 

tankları şimdi Agedabya - Antelat - Sa
( Sonu Sahife 4, Sütun 4 le ) 

Düşman ağır zayiata bakmadan yeni 
kuvvetlerle hilcwnlanna devam ef:mil. 

( Sonu Sahife 4, S6tun 5 te ) 

bul mebusluğuna maliye .;,ekaleti tetkık 
heyeti reisi İsmail Hakkı Ülkümen, De
ni7Ji mebusluğuna Ba!;ıvekalet müsteşarı 
Haydar Yulber, Tokat mebusluğuna Ti· 
caret vekaleti müsteşarı Halit Nazmi 
Keşmir ve İçel mebusluğuna Bursa va
lisi Refik Kurul 25/1/ 942 tarihinde ya
pılan intihapla Parti namzedi olarak it
tifakla seçilmiştir. 

tngiliz Harbiye Nazırının vakti gelince Büyiik Britanyıı dOMnmaaiyle 
beraber harekete geçerek Japonlann hakkından. geteceğim 

söylediği Amerikan. filosu seyir halin.de 

Cenuo Amerikası 
M ihrer münasebetleri 

---·----
•-• •-•-•n•-•- -• •- - •- P' ~..cıı"'J"J"J"...CCCOCCOOCOC O ı:ı ı:ıı:ı O cc;c C09' ··-·-,-·-·-·-·- ·-· ·-· ·-
SONDAIDKA 

Brezil ya ile Milr- · · · · · · · · · · · · 
ver arasında Sovyetl~rin niyeti 

harp hali başla· Almanyayı baştan 
başa işgal etmek 

ı. .. ış bulunuyor --•--

Amerikaya aokulen 
Alman denizaltıları 

---·---
Amerikalılar 

,,bunlar eelebi
lir, fakat döne· 

D.t..ez'' divorlar 
-•- Londra, 25 (A.A) - Rusyadan yeni 

Al'jantin mihverle e .. o. dönen Moskova elçisi Mister K.rips ga- -·-
" zetecilere yaptığı bir demeçte Rusların İngiliz Harbiye naZll'I 

nomill münase1Jatının Almanları çok gerilere atacaklarına kani Mister Aleksandr 
lıesilrnesini ihtiraz Jıay• ?}Aduğunu. s?ylemiş Ve ezcümle şunlan da Japonların akibeti 

diyle llallul ettL ilave etmiştir: 
R" . . - Ruslar Almanların tlkbaharda ye- fena Olduğunu SÖ:Vliyor .. 
. ıo de Jenaıro, 25 (A.A) - Arjantin ni bir taarruz yapacaklarını tahritln edi- Vaşington, 25 (AA) - Harbiye Na-

Mihverle ekonomik münasebetlerin ke-- la F k Rus! d ~- · ı ı ~ ·· ·· ·· d · ı· k" silme · · · "kt' d' k . nl af yor r. a at ar son arı=yı ge e- zır ıgınm sozcusu emı~ ır ı: 
sı ıçuı ı ısa ı omısyo ar tar ın- . . .. . 

dan yapılan tavsiyeyi kabul etmiş, an- cek Sonbahar veya kışında ındirecek- 1 • J?u:ışman der::zalt~l:ı~:ı:m ele geçi· 
cak tatbik edilecek kontrol tedbirlerinin !erinden emindirler. Rusların silah al- ri_ldıgı veya tahnp edıldıgı hakkında şa
Amerika kıtasiyle ilgili olmayan yaıban- tında 9 milyon askeri vardır Moskova- yıalar dolaşı~or. Ka.ra suları;nıza kadar 
cılar veya doğrudan doğruya muharip run müdafaası plbı bizzat Stalin tara- S<?kul~n bu zı~.aretçılerd~n ?ır kaçı gel
milletler tarafından idare edilmekte bu- fından hazırlanmıştır. Stalin büyük bir dıklen yere donmek se~ıncıne nail ola• 
lunan işlere ait olmaması hususunda bir d 1 t d lduğu kadar kudretli bir mıyacaktır. Alman denızaltılan yalnız 
ihtiraz kaydiyle ileriye sürmüştür. a.:k'e~di: ~rr:1s~aline ve kendiaine güveni geliş seyahatleri~ is~edikleri şekilde ya-

BREZtL YA - MtHVERLE k fazl lan Rusların Alman b pıyor. Fakat gelıp gıtme seyahatlerine 
HARP HALtNDE ço a 0 yayı aş- müsaade etmeyeceğiz 

Rio de jenairo, 25 (A.A) - SaWıiyetli tan başa i§gal etm~ ~tiyle tam bir tNGtLtZ HARBtYE 
Brezilya mahfillerinde bildirildiğine gö- zafer elde etmek nıyetinde olduklarma NAZIRLIOININ BEYANAT! 

Moskova, 25 (A.A) - Sovyet uçak 
lllUhendislerinden Vladiınlrin bir tay
:r.. bzamwJa 61diiiü bildiriliyor. 

re Mihverle diptomatik mi.lnasebetlerln hiç ıUphe yoktur. Londra, 25 (A.A) - Harbiye Nazırl 
k•J.ne.t ilzeıine Brezil'lnt -ve Kilıv• ---·-·· ,_ ·---·-·-·- --.. -= ... - Al ksandr b nlan d" d J- :.""....:.~.;.: ~ !:ı""~~~--= ~Qf.: 1aaı.cr e atı üşman ~ --- hlıp ı..ıı ~ .. -· - - il -·- _,_._,_ - _,_. .( Sona Sahife 4. Silaa 3 .. ). 



SAHIFE2 

TARİHi ROMAN Yazan: Şahin AJıduman 

-- Ah efendim ~eç kaldınız! 

Geuh2rrH hanımın mahpıuleırı b~~indi- Banlar· 
dan biri Köprülüye nGeç JıaJdınızn diyordu-

••• 69 ... 
- Eyvah, :işte beni öldürmeğe geldiler 

diye mırıldandı .. Allah .aşkına bana kıy
mayınız.. Param pulum, neyim varsa 
elimden aldınız. ... Hiç olmazsa kuşca ca
nımı bana bağışlayınız.. ölünceye kadar 
bu zındanda kalmağa raz.Jyım.. l'ek ha
yatıma ilişmeyin .. 

Ve hüngür hüngür ağlamağa başlad1. 
Gördüğü bu acıklı manzara karşısında 
birden bire müteessir olan Köprülü 
Mehmet paşa koca karının esirine doğ
ru yaklaşarak yumuşak bir sesle ona de
di ik: 

- Hiç korkma... Biz buraya seni o1-
dilrmeğe değil. bilakis kurtarmağa gel
dik ... 

Sen benim adımı hiç işitmediİı mi?. 
Ben padişahımızın VC"Ziri azamı Köp

rül ü Mehmet paşayım. .. 
Biçare mahpusun gözlerinde birden 

ime bir sevinç panlhsı belirdl Fakat 
hunwı parlamasiyle sönmesi bir kaç sa
niyeden fazla sürmedi.. Tekrar yüzünü 
acı bir ıstırap ve Umitsizlik manası sar
dL .. 

Derin bir ah çektikten sonra :fersiz 
gözlerinin sönük bakışlarını Koca K.öp
ı·ülünlin üzerine çevirdi. Bir hastanın 
iniltisini andıran hafif sesiyle dedi ki: 

- Bundan eonra kurtulmak niye ya
rar? Altı aydan beri burada yatıyorum. 
Bu z.ındanm zehirli havası beni mahvet
ti. Değil yürümeğe, bir taraftan bir tara
fa kımıldamağa bile bende iktidar "kal
madı. Şimdi yalnız bir soluk alabiliyo
rum!_ O da şüphesiz p"k yakında büs
bütün dinecek işte asıl o 1.aman kurtul
lilU!'l olacağım1 

Ah, efendim! Beni kurtarmak için 
gösterdiğiniz bu gayret beyhude! Çok 
geç kaldınız.! 

Böyle diyen zavallı adam eliyle işa
ret ederek delik deşik paçavraların al
tında bütUn çıplak1ığiyle görünen ince, 
hafı! bacaklannı gösterdi. .. 

Aman Yarabbi!.. Bir taraftan zındanın 
öldürücü havası, öte taraftan da acrlık 
ve sefalet bu biçare adamı adetti .canlı 
cenaze denilecek bir kılığa .solanuş bu
lunmakta idi Bütün vücudu bir deri, 
bir de kemikten ibaret kalmıştı. Bacak
ları ince, kup kuru bir kalem şeklinde 
görünüyordu.. O dakiknda zındanın ici
ni birden bire derin bir matem sessizli
ği sarrmştı. 

Gevherli hanım denilen müthis koca 
karı tarafından bu mezar gibi yerde ay
larca kapalı tutulmak: suretiyle pek fe
ci bir işkenceye manız kalan bedbaht 
mahpus ortalığı kaplayan durgun hava 
arasında bir az daha vuzuh peyda eden 
sesiyle anlatmağa devam ederek dedi ki: 

- Bu batalchaneye düşmeden evvel 
sıhhatım yerinde idi. Daha otuz beş ya
fındayım. Halbuki §imdi o1üm döşeğin
de yatan sebenlik bir ihtiyardan daha 
bitkin, daha mecalsix bir hale gelmiş bu
lunuyorum ... 
Artık adımı bile unuttum. Eskiden ba

na Gilmtıgn oğlu nyas bey da-lerdi. ts
tanbulon en zengin gümüş tacirlerinden 
olan ba1-m öldilğil vakit bana pek bil
ytilc bir IJel"vet bıralamıtı ... 

Ah elı-adlm Buraya düpnil§ olmak
Jıluna Jlne kendi kusurum. yaptığım 
~.,.......,,.hareketler sebebiyet verdi.. 
Btltibı miras yediler gibi babamdan ka
la parayı su gı"bi harcamağa koyuldum. 
iyi adamlarla dii§üp kaDcacak yerde et
rafıma lstaııbulun ne kadar kepaze nıh
hı clalbvuklan varsa, hep onlan topla
dım. 

Bunların arasında tanıdığım Derviş 
Mahmut adında melön bir herif beni 
kandırdı. Bu batakhaneye düşürdü .. 

Beni burada soyup soğana çevirdiler
Babamın bana bıraktığı mirastan şiın

di tek bir meteliğim kalmadığı gibi al-

tı aydan beri zındanda kapalı bulun
maktan sıhhatimi de kaybettim. $imdi 
yarı belimden aşağısı tutmaz... Tama
miyle kötrüm olup kaldım ... 

Mahpusun sözlerini dinleyen Veziri 
azam, zavallı adamın bu feci durumu 
karşısında acınmaktan kendisini alamı
yarak: 

- Merak etme, dedi, bu dakikadan iti
baren işte kurtuldun. Seni buradan çı
kardıktan sonra tstanbulun en bilgiç he
kimlerine gösterip bozulan sıhhatini dü
zeltmeğe uğraşacağız.. tnşallalı pek ya
kında iyi olursun. Seni bu hale uğratan
lardan bunun acısını çıkarncağıma emin 
ol... Onlar çok ağır bir cezaya çarptnı
lacaklardır ve zorla senin elinden aldık
ları parayı da onlardan geriye alacağıma 
.İ§te bu adamların önünde söz veriy<>
rum ... 

Veziri azam Yeniçerilere dönerek ses
lendi: 

- Çabuk bunu buradan kaldırın. yu
kan kata çıkarın ... Şimdi biz öteki zın
danları da yoklamağa gidelim ... Alçak 
koca karının batakhaneye düşürdüğii 
diğer kimseleri de görelim. 

Ve Yeniçerilerin arasından iri yarı 
kuvvetli bir delikanlı ilerledi. Köşede 
yatan mapusu sırtına alarak zmdandan 
çıkardı ... 

Ve yine Koca Köprülü önde ve Tay
yar Zade, Zülfikar ağa, cüceler ve Ye
niçedler onun peşinde yürüdüler ... 

Yol gösteren Mehparenin delaletinden 
istifade eden Köprülü Mehmet paşa öte
ki höcerelcrin hepsini birer birer yok
ladı .. 

Aman Yarabbi!.. Ne korkunç bir yer
di burası!... Bin bir direk batakhanesi, 
her adını başında, biribirinden daha 
milthiş, çeşit çeşit facia örneklerini ihti
va ediyordu ... 

Batakhanenin yirmiyi aşan höcrelerin
den hiç birisi boş değildi. Koca KöprOlü 
ile maiyyeti bu mezar gibi yerlerin hep
sinde de, havasızlıktan, açlıktan birer 
canlı cenaze haline gelmiş mclıin, kötü
rüm adamlarn rastlamıslardı .. 

- BtTM~EDt~ 
•,••_ ,_ Cl _D_O.-...,..,,_.._.~.._,,,_D_ 1 s;. 

YENİ 'l'EntiKAr.!'.iZ 
b ır Decşı rmenin 

1-ıatıraları 

1 
1 ---···-----

y AZAN : ŞAHIN AKDUMAN J 
Yavuz Sultan Selim devrine temas i 
eden bu yeni tarihi romanımızın da l 
muharririnin öteki caerleTi gibi sa-
yın olı::uyueularınuz tarafından de
rin bir zevk ve merakla takip edile
ceğinden eminiz.. 
(Bir ~ babralan) nda f 

Yavuzun Mısırlılara kar11 kazandığı 
Mercidabık zaferi ve Osmanlı ordu
sunun Mwr üzerine yürüyü~. Tur
gut reWıı ,.haİyeti ve deniz muha
rehleri pek canlı olarak tasvir edil
mittir. 
Y abada :Defl'elmeie baflıyoruz .. 

.... .• - ·- · - - - - - - • -· --=· 

IZMtR YERU ASKERLtK ŞUBE-ı 
StNDEN : 
338 doğumlu ve bunlarla muame-

leye tabi eratın ilk ve son yoklnmala
n iltiai birden 26/ 1 /942 günü bil§- ll 

layacakbr. H 
Y aklamalar bir ay devam edecek- § 
tir. :8 
Bu yoklamalara gelmeyen mükcl- 8 
lefler hakkında kanunun ceza hü- ~ 
kümleri tatbik olunncaktır. N 
·Y.;"'~~~§ 

~"Y<-....,..._"""'"""'::,.<;;:><;:-,.<;;:-Y::::><::><:~:><:><::><:::::.<:::::.<~:::::>"~~~::>'::>'ı:::>'~ 

Büyük Gece 
~~u~~)~~DAN HEYECANLI BiR MA~~r' 
Bizim lıOlllfU, güzel Saşa oar ya... Seni görmeJı 

i thJOP- Seni Jıendi n e yalıın bulm~ .. 

••• 19 -· 
Temizlikle uğraşan Arina birden bire 

'irkildi; ve: 
- Ah.. dedi, hem işine devam ederek 

hem de en tatlı bir bakışla genç Vasiliye 
baktı ve: - Ah .. Ah - Vasili .. dedi. Ve 
sonra, derin bir hayretle şunlan ilave 
etti: 

- Evet, evet. Bir vakitler bu türkü
yü herkes bilir ve söylerdi. Ah. ah .. İh-
tiyar Arina aldanmaz, aldahlmaz; bu ih
tiyar neler gördü. neler.. Fakat bütün 
bu gençler, bu genç delikanlılar böyle
dirler, çok savruk olurlar, pantalonlan-
nı rast gele yere - hem de atar gibi! -
Savururlar. lşte, bizim <talebenin de> 
pantalonu bir köşeye fırlatılmış .. Bir da
ha lazım olmıyacak mı bu! 

Vasili gülere'k: 
- Bu, hiç ohnınsa iki pantalonu oldu

ğunu gösterir. 

- Evet, hepsi de bu biribirinin a~'JU, 
tıpkı bir çuval içindeki cevizler gibtl 

Arina pantalonu bir duvar askısına 
asarken, hemen Vasilinin önüne geldi ve 
karşısında dikildi, ve: 

- Sen hiç Alyoskadan, yani Aleksi 
Rntlovdan bahsedildiğini duydun mu?. 
diye garip hir sual sordu! 

vasili sakin, sakin: 
- Tabii! diye cevap verdi. 
thtiyar kadın, sesinde dikkate değer 

bir kuvvet1e: 
- Ben onun süt ninesi idim. Zavallı 

anneciği, onu dünyaya getirirken o'lmüş 
ve onu bana emanet bırakmıştı. Ah .. Ah. 
Ne güzel çocuktu_. Bütün hayatımda 
ba kadar güzel ve sevimli bir çocuk gör
medim. Hem güzel, hem de her bakım
dan iyi idi. FakatM Tam delikanlı idi; 
bu deli kan onun damarlannı, kalbini 
yakıyor, beynini kaynatıyordu, ve bir 
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ŞERİR HABERLER. 
Daimi ekmek 
kartları şehri
mize 2"etirildi 

---·---
Ay başından itibaren 

lstiyenJere efımelı yeri· 
ne un verileceh-

Belediyece verilmiş olan muvakkat 
ekmek kartları bu hafta içinde renkli da
imi kartlarla tebdil edilecektir. Bunlar 
dün bir vagon içinde Ankaradan Bas
mahane istasyonuna getirilmiştir. Bugün 
iaşe müdürlüğünce teslim alınacaktır. 
Renkli kartlar çocuklar, büyükler ve 
ağır itçiler için ayn r~nklerdedir. Bu iti
barla fırıncılar dahli. kolaylıkla ekmek 
tevzi edeceklerdir. 

latiyenlere ay baıından itibaren ek
mek yerine tek tip un verilecektir. Bu 
unlar yalnız evlerde kullanılabilecektir. 
Lokantalarda, gazinolarda ve aşhane
lerde hamur işleri yapılması katiyen ya
saktır. 

-----.-•~----

Liman menıur-

larırıın maaş

ları artıvor 
---· ---

Münkaınt Vekilliği, barem kanununun 
Münakallit Vekilliği kısmındaki kadroda 
değişiklik yapılmasına dair bir kanun 
projesi luızırlamıştır. Projenin hazırlan
ması sebeplerini vekillik şöyle anlatmak
tadır: 

«İdari ve iktisadi bakımdan özel bir 
ihtisas ve teknik bilgiye ihtiyaç göste
ren liman kontrol, kıyı emniyet işlerinin 
mua5ır devlerde olduğu gibi tecrUbeli 
ve bilgili unsurlarla idare edilmesi za
ruridir. Bunun için denizlerde yıllarca 
hizmet etmiş açık deniz kaptanlarından, 
emekli deniz subaylarından ve deniz ti
caret mektebini bitiı-cüktcn sonra uzun 
müddet denizlerde çalışmış olanlardan 
ıeçmelc zarureti vardır. Böylelikle önemi 
artan liman ve sahil teşkilatımızı kıy
metli elemanlarla takviye iktıza etmek
tedir. Bu elemanlara hizmet. müddet ve 
tahsil derecesine göre maaş tahsisi Hl
zımdır. Bugün teşkilat kadrosundaki 
maaş ve ücretler çok nzdır. Bunun için 
evsafı haiz memur bulunmamaktadır. 
Bunun için liman reisi ve memurlukla
rında bazı değL5iklikle-r icrasmn zaruret 
görülmiiş ve bugünkü müstesna znman 
va mali vaziyet \•c imkf nlar da gözönün
de tutularak yeni kadro hazırlanmışhr. 
Kadroların hazırlanmasında belli bazı 
memuriyetlere kafi zam yapılın!§ ve bu 
zamana kadar memursuz çalışan liman 
reislerine birer memur ilüve edilmiş ve 
liman idareleri teşkilutiyle muvazi ola
rak çalıştırılıruısını temin için de merkez 
teşkilatında ufak bir değişiklik yapıl
mıştır.> 

Kanun projeyi kadroya yapılan ekleri 
ihtiva etmektedir. Projeye göre memu
riyet drcceleri yükselen liman reisleri
nin muhassas mali§ drecelerine bir de
faya mahsus olmak üzere barem kanunu 
hükllmlerine U\bi olmaksızın katılması 
suretiyle maaşlarının verilmesine Mü
nakalat Vekilliği mezun kılınmaktadır. -----·-----GUnıUş yüz fıaPaşlulı· 
ıara diJıhat! •• 
Kufi mikdarda gümüş bir liraLk darp 

ed:lip piyasaya çıkarıldıktan sonra üze
rinde yüz kuruş yazılı olan gtimiiş pa
raların tedavülden kaldınldığı malum
dur. Bu yüz kuruşlukların kanunusani
nin sonuncu günü akşamına kndar mal 
sandıklarına, Merkez Bankasına veya 
şubelerine, bulunmıyan yerlerde de Zi
raat Banlmsı şubelerine götürlilüp de· 
ği')tirilmesi lnumdır. Şubatın birind~n 
itibaren lm paralar nakit olarak h!ç bır 
vcı;;hile kabul edilmiyecektir. 

gece, yetişmiş bir delikanlı olduğu sıra
da uğursuz bir gece, jandarmalar geldi
ler, onu tuttular, hem de hırpalıyarak 
tuttular, hain köpekler ellerini zenciler
le bağladılar. Ondan sonra onu bir daha, 
hiç bir! Defa daha görmedik, görmedim. 
Ne babasına, ne de annesi demek olan 
bana, onu son defa kucaklamak miisaa
desini vermediler. Ve, öldüğUnü de kat'i 
olarak öğrenemedik. Ah melfuı cellatlar .. 
Henüz. yirmi yaşında idi. Benim giizel 
Alayskncığım .. Katiller ... Ben onları hiç 
bir zaman affetmiyeceğim ... O kasap ka
firleri hiç affetmem. dedi. 

Bu küfür ve kin şelalesi, ihtiyar ka
dının elem ve kederle solmuş, buruşmuş 
ve kurumuş dudaklarından dökülüyor
ken, birden bire kesildi, ihtiyar kadına 
ani bir sükön ve itidal geldi ve Vasili
ye: 

- Senin adın nedir? Aile adın nedir? 
diye sordu. 

Vasili bıkmış gibi bir tavurla ve sö
zü kısa kesmek ister gibi: 

- Bunun ne ehemmiyeti var?. dedi, 
yoldaşlar bana Vasili adını vermişler ... 
öldüğüm vakitte Vasiliden bahsedecek
ler. Yoldaşlardan ötesi, kim olduğumu 
bile sormağa hacet görmeyecekler .. 

İhtiyar kadın. Bir az da bir şey anla
mamış gibi, fakat düşünür bir halde ba
şını salladı ve sonra temizli:k işlesini bi
tirdi. 

Fakat birden bire aklına bir şey gel
di, ve: 

- Ah, alı.. Ben de ne ihtiyar hayvan 

Atıf verıf saatleri hakkında bir talep 

Dükk3.nların saat ''19,, 
da kapanması muhtemel 

~----------------~s•x---------~-----
Mağaza 11e ticarethane işçilerinin talepleri Şe· 

hir Meclisi tarafından tetlıilı edUeceJı .. 
Belediye reisliğine 200 imza ile bir 

istida verilmiştir. Bunda diğer büyük 
şehirlerimizde olduğu gibi İzmirde de 
bilumum ticarethane ve dükkanların ak
şamlan saat 19 da kapatılması isten
mektedir. İstidayı verenler tuhafiye, 
manifatura, kundura ve diğer mağaza
larla ticarethanelerde çalı§an gündelik
çilerdir. 

Dükkan sahipleri de bütün dükkan
lann akşamlan saat 19 da kapatılması
nın usul ittihazına muvafakatlerini bil
dirmi~lerdir. istidada yalnız pazar tatili 
kanundan istisna edilenlerin bu ka-

rardan da istisnası istenmektedir. 
Belediye reisliği .istidayı tehir mecli

sine havale eylemi§tir. Meclisin ıubat 
devresinde bu iş müzakere edUecelı: ve 
yakın bir ihtimalle kabul edilecektir. 

Dükkan ve mağazalann aaat 19 da 
kapatılmasını iatiyen ampluvaye ve gün
delikçiler, kendilerinin ağır jJÇi nyıl
madıklanndan 375 amlık. ekmek is-
tihkakı aldiklarını, daha fazla çalııtık
ları taktirde bu kadar ekmeğin kendile
rine kafi gelmiyeceğini de iatidalannda 
bildirmektedirler. 

Dünkü Lik maçları 

Demirspor ve Göztepe
liler galip geldiler 

Demirspor Ateşi ı · 2, Göztepe de Karşıyakayı 
ı · 4 sayı ile yendiler .. 

Dün ikinci devre lik maçlarına devam ğini gösteriyordu. Halbuki hiç le öyle 
edilmiştir. Hava soğuk. saha tenha idi. olmadı. Çünkü bundan sonraki oyunda 
Esasen geçen haftaki maçtan sonra lik Göztepe muhacim hattı bir şey yapama
chemmiyetini kaybetmiştir. Birinci ve mağa başladı. Fuadın yokluğu, Karşıya
ikinci takımlar tayyün etmiş, netice alın- kanın canlı ve atak oyunu maçın bu ce-
mış sayılabilir. reyanı almasında büyük bir amil ve mü-

DEMiRSPOR - ATEŞ essirdir. Dakikalar geçtiği halde Göztc-
Maçlara saat 13, l S te başlandı. ilk pelilerin başka sayı kaydetmemeleri 

maçı Demirspor - Ateş takımları yaptı. karşı tarafı ümitlendiriyor ve daha iyi 
Ateş takımı Göztepeye karfl çıkardığı ve hatta hakim oynamalarını intaç edi
kadroya nazaran dün zayıf bir takım yordu. Bu aralarda Kartıyakalılar pen
ile sahaya çıkmıştı. Enerjik Demirıpor- alhdan bir de gol yaptılar. Artık Göz
lular üıtün oynryarak birinci devreyi tepe muhacim hattından bu devre için 
O - 1 galip bitirdiler. fazla bir şey beklenemezdi. Devreyi güç 

ikinci devre oyun ayni tem- hal l - 2 lehlerine bitirebildiler. 
poyu muhafaza ederek geçerken De- Göztepe bozuk oynamakta ve l - 2 
mirsopr ikinci bir gol daha atb. nazik vaziyeti heyecnn yaratmakta de
Ateş takımının muhacim hattı rakip vam ederken hakem Karşıyakanın en 
knlc i önünde pek becercksiz kalarak iyi müdafaa oyuncusunu sahadan çıkar
bir tülrü gol çıkaramıyordu. Nihayet dı. Bundan sonradır ki Göztepe hakimi
maçın son dakikasında hakem lehlerine yeti ele aldı. Sağ açıktan santre geçen 
bir penaltı verdi. Gol yaptılar ve oyun Adnan üçüncii golü yapıverince Karşı-
1 - 2 Demi~ponm kazanmasiy]e bitti. yakada gevşeklik ba!lladı. Buna rıığ-

GöZTEPE - KARŞIYAKA men Göztepe bir türlü dördüncü golü 
Bundan sonra bu ilci takım karşıla~b. çıkaramıyor ve fırsat kaçırıyordu. Ni

Karşıyakanın oyuna seri ve enerjik baş- hayet Gö:ztepeliler bir penaltıdan istifa
lamıısına rağmen Göztepeliler uçuncü de ettiler dördüncü golü yaptılar. Oyun 
ve altıncı dakikalarda iki gol yapıverdi- bu suretle 1 - 4 Göztepenin lehinde bit
ler. Vaziyet, oyunun çok gol ile bitece-. ti. 

Sovvetlere RÖre 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

OREL - KURSK - HARKOF 
BÖLGESİNDE ... 

Moskova, 25 (A.A) - Orel, Kursk ve 
Harkof bölgesinde Ruslar 20 kilometrc
daha ilerliyerek 13 köyü geri almışlar
dır. Alınmı karşı hücumlan püskürtül
müştür. 

l\foskova, 25 (A.A) - Pravda gazete
sinin muhabiri yaz.ı.yor : 

Geçen ilk teşrinde demiryolu hattına 
ulaşmak istiyen Alman kıtalarının göl
ler ve bataklıklarla dolu bir bölgede 
saplanıp kalınası üzerine şimal batı cep
hes!nde bir süku net hfisıl olmuştur. 

Uzun süren bir duraklamadan sonra 
şimdi yeniden hareketlere başlanılmış
tır. Fakat bu sefer teşebbüs Sovyet ku
mandanlığının elindedir. 

olmuşum_ dedi Az kalsın sana söylemeyi 
unutuyordum. Bizim komşu, güzel Saşa 
varya... Seni görmek istiyor.. Seninle 
görüşmek istediğini bana söyledi.. öte
kilerle konuşmağa cesareti yok zavallı
nın .. Seni kendine çok yakın bulmuş .. 

Vasili gülümseyerek: 
- Pekfilô. gelsin, görüşsün! dedi. 
- Şu halde hemen kendisine müjdP 

vereyim. 
Ve, odanın şurasını, burasını daha 

gözden geçirdikten sonra Vasiliye en 
içten gelen bir cAllahaısmarladık!• dan 
sonra, ihtiyar kadın çaktı. 

YENİ BtR YOLDAŞ DOôUYOR ! 
Vasili bir sigara yaktı? Koltuğa yas

lanmış, hep düşünceli idi: Annayı dü
şünmekten bir türlü vaz geçemiyordu. 
Acaba, Anna kendisini görmeğe gele
cek mi idi? Kat'i surette yapınağa karar 
verdiği nihat işten evvel Annayı - bir 
defacık daha olsun - görebilecek mi idi? 
Hayatta bundan başka bir şey istemi
yordu, artık: Bir defa daha o tatlı bakış
lara mazhar olmak, !kendisine her vakit 
rehberlik etmiş olan tatlı sözlerini bir 
defacık daha işitmek istiyordu. Birden 
titredi ve irkildi: Kapı, vuruluyordu ... 

Kalbi şiddetle atmağa başladı; acaba 
o mu idi? Hemen kapıya koştu; kalbi 
sevinçle dolu olduğu halde kapıyı açın
ca, zevk ve neşesi hemencecik söndil. 
Çünkü kapı önünde, mahcup, mütered
dit, kollej kasketli sarl§Ul bir çocuk var
di! 

Vasili, mümkün mertebe iyi görünme-

İSTANBULDA DÖRT HAFI'A
D AN BERİ GÖSTERİLMEKTE 
OLMASINA RAÔMEN YÜZ BİN
LERCE İSTANBULLUNUN TEK-

RAR TEKRAR GÖRMEK 
1sTEDİKLEKİ 

LA 
KO N GA 
ŞAHESERLER ŞAHESERİ 

PEK YAKINDA 

EL HAMRA 
SİNEMASrnDA SAYIN iZMİR

H LİLERİN YÜKŞEK ZEYKLERİ-s 
~ NE ARZEDILECEKTIR.. 8 
'"""-... 0! ... 0! ... 0!'""'0!'""'0!'""'~J'"~~~...eet 

ğc ~alışarak: 
- Giriniz, Saşa! dedi. Arina, bana be

nimle görüşmek istediğinizi söyledi, 
dedi. 

Genç çocuk, .kekeliyerek: 
- Evet! Dostunuz Mösyö Bomun ba

na verdiği bir kitabı size getirdim; dedi 
ve masa üzerine bir kitap koydu, sonra: 

- Anlamalc istiyorum ki.. dedi, ama 
sözünü tamamlıyamadı. Yüzünü tatlı bir 
kınnmlık kapladı! 

Vasili, daha ziyade artan bir yumu
şaklıkla: 

- Ne öğrenmek istiyorsunuz? Hiç çe
kinmeden istediğinizi sorabilirsiniz.. 
dedi. 
Saşa birden cesaretlendi, titrek ve 

mahçup sesle, fakat aziın ve irade ile: 
- Sizin bağlı olduğunuz teşekküle her 

isteyen kabul olunu r mu? .. Yani beni 
kabul ederler mi? Vakia henüz on altı 
yaşındayım, fa'kat kat't karanını vermiş 
bulunuyorum. dedi: 

Vasili, tatlı bir teessür içinde gillüm
sedi. Bu çocuktaki heyecan, mutlak ar
zu kalbinde yeniden bir hararet uyan
dırdı: 

Bu çocukta tam kendisini görüyordu: 
Ah. henüz pek uzun zaman geçmemişti; 
henüz lise rahlelerinde bulunurken ken
disi de ihtilAlci olmak, en küçük bir ha
reketi b ile hayret ve takdir uyandıran 
kahramanlardan birisi olmak hevesi ve 
arzu.siyle yanıyordu. Heyecan ve takdir
le: 

- BİTMEDi-

• •••••••••••• 
7 oka·ni 'İmler 

çekt:r? 
---·---

Hemen her memlekette dikkat edıl
miştir : Kokain tiryakili~i başlıca iki ta
baka nrasında yayılır, biri artistler, öte
ki birincisiyle taban tabana zıt ve ayak 
takımından külhan beyleri tabakası .. 

Art!stlcr her memleketin iftihar ed~ 
rek sevdiği yurddaşlardır, külhan beyle
ri insanlar cemiyetinde bir işe yarama
dıkları için her yerde nefret görürler . 

Birı"birinin aksi o iki tabakayı biribi· 
rine yaklaştıran kokain tiryakiliğine se
bep acaba nedir? 

Bir rivayete göre kokain tlryakiliği iş
sizlikten ve fikirce müvazenesizlikten 
ileri gelir. Külhan beylerinin belli başlı 
bir iş sahibi olamadıkları şüpheszdır : 
Fakat bu sebep artistlere tatbik edile
mez. Artist diye geçinenler arasında ça· 
lışmayı sevmiyenler bulunursa da ger• 
çekten artist kendi zevkine uygun işinl 
kendi kendine bulacak adam demekt:r. 
Zaten kokain iptilası iyi çalıştıkları için 
isimlerini tanıtmış artistler arasında b!• 
le bulunur . Şu halde kokain işsizlikten 
gelir rivayetine pek inanılamaz. 

Kokaini veren koka yapraklarının aşk 
arzusunu arttırmak şöhreti vardır. Hat· 
ta, Fransız dilinde horoz demek olan 
coq ile koka arasında - pek soğuk - bir 
cinas yapıldığını bel.ki duymuşsunuz• 
dur. Bazıları koka yapraklanna isnat 
edilen bu hassadan kokaine de bir his· 
se ayırmak isterler. Fikirlerini kokainin 
neticesine kaptıran :zavallılar bu kurun· 
tuya inansalar bile, artistlerle külhan 
beylerini biribirlerine yaklaştıran sebep 
aşk arzusunun artması olmasa gerektir: 
Artist güzelleri, şüphesiz, sever, fakat 
onlardan aşk ilhamı değil sanat ilhamı 
almak için. Külhan beyi de aşk muhiti 
arasında çok dolaşır, fakat kokain tirya• 
kisi olan külhan beyleri kendileri aşık 
olanlar değil, en ziyade aşk tellallığı 
edenlerdir. Demek ki bu bakımdan da 
o iki tabaka arnsında bir yakınlık bu
lunamaz. 

Kokain tiryakiİiğinin asıl sebebi bir 
insanda erkeklik ve kadınlık honnonla
nnın fazlaca nisbette karışıklığıdır. İki 
türlü hormonu normal denilebilecek 
nisbette bulwıan insan - kadın olsun, er
kek olsun - o cihetten ihtiyacını çabuk 
tatmin eder, sonra içtimai işlerine ba· 
kar. Onun en büyük zevki cemiyet ara• 
sında bir işe yaramak, bir yer tutmak
tır. 

Halbuki hormonları fazlaca karışık 
olan insan o cihetten ihtiyacını hiç bir 
\•akit tutm:n edemediği için daima yeni 
zevkler arar. Hayat ilmi bakımından, in· 
sanın yaşamaktan gayesi insan neslini 
devam ettirmek ve insan cemiyetinin 
ilerlemesine h!.zmet etmektir. Fakat bu 
gayeden ikinci kısma varmak için birin· 
cisinin yerine geürHmiş olması ltızımdır. 
Birinci kısım yerine gelmedikçe in.san 
az çok sersesi tabiatte olur. Kokain ip
tilası da o serseri tabiatin neticelerin· 
den biridir. 

Bunu söylemekle artistlerin hepsine 
faila hormon karışıklığından ileri gelen 
serseri tabiat isnat etmek istemediğirn 
şüphesizd:r. Fakat kokain tiryakisi olan 
artistlere bunu atfetmekte çekinmedi· 
ğimden de şüphe yoktur. 

Çünkü, laboratuvar tecrübeleriyle sa
bittir : Hayat sahibi bir cisim hayat sil
sileS:nde ne kadar yüksek olursa onun 
üzerine kokain o kadar çok fena tesir 
edeı·. Artistler de insanlar arasında - ha
yat silsilesinde demek - en ziyade yilk• 
selmiş olanlardır. Onun için kokainin fe
na teslı-inden en ziyade onlar müteessir 
olur. Birden bire giden kokain tiryaki· 
leri de hemen dalına artistlerdendir. 
Hormonların fazlaca karışık olmasın

dan insanın iradesi biraz zaiflerse bile 
iradeyi yeniden kuvvetlendirmek milm
kündür. İnsan vücudunda hormonların 
işi pek mühim olmakla beraber, hayat· 
ta her şeye hakim hiç bir şey yoktur. 
Hele hayatın en yüksek htıd!sesi olan fi
kir hormonlara bağlı olsa da, onlarla da
ima mücadele edebilir. Çok defa galebe 
ettiği de sayılamıyacak derecede çok mi
salleriyle sabittir. 

Kokain tiryakisi olan insan zaif fi
kirli bir kimsedr. 

G. A. 

---~-.-•""""----~~-
Rus yada Çekoslovak 

orduau kurulu vor 
(Baştarah 1 inci Sahifede) 

TEKRAR MOSKOVAYA 
TAŞINILIYOR 

Mançuri, 25 (A.A) - Sovyetler Bir
liğindeki seyahatinden yeni dönen Ja
pon konsolos muavini demiştir ki : 

- Ku!bişefte bulunan Sovyet hükü
rnet daireleri asker1 hareketlerdeki dur
gunluk yüzünden bu şehirden ayrılarak 
Moskovaya gitmeğe hazırlanıyorlar. 

Stalin ve Molotof şimdiden Moskova
da bulwıuyorlar. Japon büyük elçiliği 
de Moskovaya taşınmak üzeredir. 

YENİ TEDBİRLER 
GÖRÜLMİYORMUŞ .. 

Askeri hareketlerin gelecek ilkbahar
da gösterebileceği gcl!şmeler için Sov• 
yetler birliğinin yeni tedbirler alacağı· 
nı gösteren hiç bir belirti yoktur .. Bu· 
nunla beraber Sovyetler Birliğinin ha
k! ki vaziyetleri göz önünde tutmaktan 
ibaret olan ananevi politikasına uygun 
bir şekilde hareket edeceğini göreceğiz. 





~,. ....... f 

1 ürk tay yar~cilıği 
---,·---

Havacı(ı;;.ımız-

da ırecikmive
cek varatıcılık 
~aiına doi-ru -·-

Amerıkada harp is
tihsalôtı artıyor -----·---

~5 ~l!de ~C8 

~emi tez2'aha 
kondu, 178 t. e

mi bitirildi 
Kettdi toJJrağımızdan -• _ 

çıl:ttc•ıo işlediğ!m!z ma· AınerlkaWar bu sene s 
clenlerden tayyaPe milyon, gelecek scı:e de 
s:ın~hf!ece{;im!z gt!n· 10 milyon tonluk geıni 

ler de gelecektir- yapacaklar •• 
YAZAN: OGUZ PELTEK Vaşington, 25 (A.A) - Meclisin bir 

Devlet ve millet işlerimizde başlanı
Lnı başarma, ku!'ulanı sürekli ve ve
rimli şekilde işletme ananas1, gittikçe 
yerlemt(.'ktedir. Türk hava kurumu, 
bu güzel ananaya göre çalı.şan ve gün
den güne gefüme hızını artıran bir in
k1lap kurumudur. 
Doğuşundanberi dünya ölçüsunde bir 

bir kuvvet olarak kendini tanıtmış olan 
yt;ni Türkiye, bugünkü dünya yangını 
ortasında barış ve medeniyetin tek 
mutlu ülkesidir. Fakat, biz, bütün kor
kuncluğu ile ve kıyasıya sürüp giden 
bu ölüm-kalım savaşı kar§ısında çok 
dikkatli ve her bakımdan hazırlıklı bu
lunmak zaruretini çoktan duymuş, bu
nun icaplarına göre tedbirler alma yo
lunda büyük adımlar atmış bulunuyo
ruz. Bizim milletçe kuvvetimiz cya
nn • ımzı bugünden hazırlamak iradesile 
metodlu ve verimli bir iş seferberliğine 
atılışım1zda toplanmaktadır. Havacılık, 
«yarın> kaygısının en çok duyulduğu 
bugünkü savaş dünyasında, bir milletin 
varlığı ile içli dışlı olan milli müdafaa 
davasıdır. Hldiselerin gelişmesi, bu hük
mün hakikat kıymetini en yüksek dere
cesine ulaştımıştır. Bugünkü anlamile 
.vatan> yalnız toprak değil, toprakla 
bava ve suyun birbirinden apümaz bü
tünüdür. Havacılık da, yalnız bir teknik 
değil, bir ülküdür; bir dünya ve hayat 
görüsüdür. Gö"lclerinde, öldürücü, yakı
cı ve yıkıcı kuvvetlerle yüklü düsman 
kanatlan serbestçe dolaşan bir memleket, 
tam istiklAlli bir memleket sayılamaz. 
Türk havacılığı, bu dünya şümullü reali-
teden doğmuştur. Diğer inlalap davalan
m ı7da olduğu gibi bu dAvada da Şefle 
millet arasındaki iş ve ülkü birliği, bü
tün çizgilerile göze çarpmakta ve yemiş
lerini artan bir }>ollukla vermektedir. 
Milli Şefimiz, bugilnkü l~o. "..:-n. dünya 
dramından yıllarca önce,havacılığın hür 
millet hayatındaki büyük önemini açık
ça belirtmiş, her zaman, her işte olduğu 
gibi burada da millete en doğru '\: e en 
aydın yolu g&te~. Bu ileri görüş, 
Türk havacılığına yeni bir hız vermiştir. 
Şeflerinin sözlerinde hayati ihtiyaçlan
nın ifadesini görmeğe alışmış olan Türk 
halkı, bundan sonra havacılık ~vasını 
daha candan benimsemiş ve tutmuştur. 

Halkın gösterdiği bu duygulu ve şuur
lu ilgi, milli uyanıklığımızın ve birliği
mizin elle tutulur bir örneği, bugUnkü 
ve yannki tam istiklAlli hayatımızın en 
sağlam teminatıdır. Böyle tükenmez bir 
kaynakla beslenen Türk Hava Kunımu, 
millet yardımını ölçUlU ve faydalı bir 
tekilde kullanarak işe yarar madde ve 
insan kuvveti haline getiren büyük teş
lcilAttır. 

Türk havacılığının ana gayesi, hava 
tehlikesini uzaklarda karşılayıp önliye
cek olan iyi kaliteli ayyıldızlı kanatları 
yetecek kadar hazırlamak ve onlan kul
lanacak bilgili elemanları yetiştirmektir. 
Bu gayeye ulaşmak için yıllardaneri 
sürüp gelen çalışmaların verimleri göz 
C5nUndedir. 

Ordunun hava kuvvetleri, milletin 
seve seve armağan ettiği kanatlarla gün
den güne artmaktadır. BUyük bir titiz
likle yetiştirilen havacı gençlik, tasıdığı 
beden ve ruh kıymetlerile, bu büyük 
nıillet dAvasının en özlü ve en gilveni!ir 
varlı~ıdır. 

tali komisyounnda söz alan bahriye en
cümeni reisi demiştir ki: 

- Müttefiklerin yeni yapımı süratlc 
artıyor. 1 son kanundan beri 308 gemi 
tezgaha konmuş, l 78 gemi denize indi

rilmiş ve 129 vapurun tesellüm muame
lesi yapılmıştır. Bu yıl 8 milyon ve ge
lecek sene 1 O milyon tonluk gemi yapıl
mış olacaktır. 

İngilizler senede 9 milyon ve mihver 
ise bir milyon tonluk vapur kaybedi
yorlar. 

OTOMOBiL SANA YiiNlN 
HARBE UYDURULMASI 

Vaşington, 25 (A.A) - Harp mal-
zemesi istihsali dairesi reisi şu demeçte 
bulunmuttur: 

c Otomobil sanayiimizin harp malze
mesi istihsaline başlayabilecek bir hale 
getirilmesi için 5 - 6 ay laumdır. 

~---------""·----------Gaı i ba l.Jkraynadan 
istılade edılmiyor 

----·----
Alman va Uk-
raynadanişb!r

liR-i istivor --·UfıraynadaJıl Alman 
umumi 11alisl IJiitün 
UJıraynalılardan yar· 

dan IJeJılemefıte 
Luzk, 25 (A.A) - İşgal altındaki do

ğu topraklarında Alman komiseri ve 
devlet nazırı Rozenberg ve Ukrayna ko
miseri Koht yeni çıkmağa başlıyan Uk
rayna gazetesıne birer mektup yazarak 
Bolşevik nizamlarının ve yahudi hükü
metinin artık geri dönmesine kat'iyen 
mani olmak üzere Ukrayna idaresinın 
ele alındığını ve zengin topraklarının i.ş
letUmesi için emek birliği istenildiğini 
bildirmişler ve Ukrayna halkını kend~
lerini Bol§evikten kurtardığı için Al
man askerine karşı teşekkürü fiilen ve 
çalışma ile yapmağa davet eylemişler
dir. 

Bu mektuplardan bahseden gazete ise 
her hangi bir millet için az nasip olacak 
bir taliin Ukraynalılara açılmış olduğu
nu belirtiyor. 

------~-·#11#--------Romanyada ıs kişi 
daha kampa gönderildi 
Bükreş, 25 (A.A) - Başvekil gene

ral Ankmcsko on beş şüpheli şahsı top
lama kamplarına göndermeğe karar ver
miştir. Bunlar Romanyanın harpte bu
lunduğu bir 2amanda ahlaka uydurula
mıyan bir hayat sürmekle suçludurlar. 

---------.. ---~-----
Japonlara göre 

(Baştarafı t inci Sahifede) 

SİNGAPURDA 

lngiliz aara vında ha
deme pek azaldı 

----·---
Saray muvak-
katen bırakıldı -·-ING LIZ HOKOMDARLARI 15 

GUN BAŞKA YERDE 
OTURACAKLAR 

Ru•yada harp vazi .. 
veti ve bunun te•İt 1 

• 
Ruslar Sivasto--
pol civanna as
ker çıkarmak 

istedi -·

2' Sonfıl.inqn Pazartesi 190 

·s ·o N .· Ş'~:~: .. ~R. 
l . ,, - • ~ .. . 

Y apatJlara el kondu 

Bugünden itibaren ya
pağı satışları yasak -·-Londra, 25 (A.A) - Royter Ajansı 

bildiriyor: Kral ve Kraliçe on beş gün 
kadar Londranın Vest End bölgesinde 
çelik ve betondan yaoılmış bir dairenin 
dördüncü katında oturacaklardır. Bu
nun sebebi Saray hademelerinin asker
lik vazifesine çağrılmaları dolayısiyle 
hademe kadrolarının azalmış bulunma
sıdır. 

İngilizlere göre Sariye, Yapağı tevzi •·l Sümerbanlıa 11erUdL. jnflJı 11e 
Irak ve :iranda Alman ~ ,. 

Boğ·az 'ara dair iddia 
ve propal!arıdaiar 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

rafından çok geniş ve çok yanlış bir su
rette her tarafa yayılmıştır. Halbuki 
ben ne bu yolda beyanatta bulundum, 
ne de buluncıbilecek b~r mevkideyim .. 
Ayni makamlar, yine ayni tahriflerden 
istifade ederek İngiltere hariciye nazı
rının son Moskova seyahatinde Rusya
ya Boğazlar hususunda tam bir serbes-
ti vermiş olduğunu tamamen yalan bir 
tarzda ileriye sürdüler.• 

Mister Mak Mürey 1938 deki Rusya 
Almanya muahedesinin Türkiyeye kar-
şı bir hiyanet teşkil ettiği iddiasının da 
tahrif edilmiş bir surette kendisine is-
nat edilmiş olduğunu söylemiş ve yap
mış olduğu mülakatta sadece bu muahe-
denin bazı Türk mahfilleri nezdinde en
dişe doğurmuş olduğundan bahsettiğini 
tasrih etmiştir. 

----------·----------Amerikaya aokulan 
Alman denizaltıları 

(Baştarafı 1 inci Sahüede) 

nizaltıları sayısının lngiliz tebliğlerinde 
bildirilenlerden iki kat fazla olduğunu 
söylemiştir. 

Mister Aleksandr şöyle devam etmiş
tir: 

c - Uzak doğu hakkında şüphe ve 
kaygı duyanlara şunu söyleyeceğim: 

Asyadaki düşmana karşı harbin göster
diği gelişme şekline göre öyle bir vazi-
yet hasıl olacaktır ki Amerikan donan
masının yardımiyle japonlara tam iste
diğimizi yapacağız. 

RUS AZMİ 

Ruslar ~imdi Alman sürülerini kova
lıyorlarsa -onlar bu vaziyeti başka kim
senin gösteremiyeceği azimlerine borç
ludurlar.> ---------·-,------

MERAKLI ŞEYLER 
••••••••••••••• 

Buhar makinesinin 
kısa tarihi-

Bazıları buhar makinesinin 18 inci 
asır icatlanndan olduğunu sanırlar. Hal
buki bundan iki bin küsur sene evvel 
Hero isminde biri buharla makine çalış
tırmak fikrini ileriye sürmüştür. 

İptidai şekilde böyle bir makine de 
yapılmıştır. Fakat bu makine ıslah edil
memiş, zaman geçtikçe büsbütün unu
tulmuştur. 

haberleri tebessümle dofıama falJrUıaJG!Gı lfe de11am edecefıler-
Ankara, 2~(Hususi) - İktısat veka- olan süratle Ankarada Sümerbank iplUC 

karsılamyor- Jetinden tebliğ edildiğine göre Milli ko- ve dokuma fabrikaları umum müdürlil-
Berlin, 2S (A.A) - Bolşeviklerin 23 runma kanunları hükümlerine müsteni- ğüne bildirilecektir. 

Sonkfuıun gecesi Kırımın cenup kıyıla- den birinci teşrinden itibaren bazı vil~- Yapağıların tevzi işi Sümerbanka ve-
rına yaptığı yeni bir asker çıkarma tc- yetlerde yapağılara el konmuştu. Bu rilmiştir. Satın alınan yapağıların bedeli 
şebbüsü akamete uğratılmıştır. Sivasto- defa 26 ikinci kanun pazartesi gününden banka tarafından Ticaret vekaletinin 
polu muhasara eden Almanların arka- itibaren bütün memleket dahilinde;oj tesbit ettiği fiatlere göre, yapağıların 
sına karanlıktan istifade ederek çıkan- yapağılara hükümetçe el konma karan teslimini müteakip ödenecektir. Koordi· 
l&n Bolşevikler topçumuz ateşi karşısın- verilmiştir. Evvelce beyana tabi tutul- nasyon heyeti karariyle el konulan ya• 
da çekilmek zorunda kalmışlardır. muş olup ta beyanname vermemiş olan- pağılar hükUmete satılmış sayıhr. 26/1/ı 

ALMAN HABERLERİ larla bu defa yeniden beyannameye tA- 942 den itibaren bu yapağıların başka-ı 
KARŞISINDA bi tutulan bil(}mum hakiki ve hükmt şa- larına satılması yasaktır. 
Kahire, 25 (A.A) - Suriye, Irak ve hıslar 26 ikinci kAnun pazartesi günUn- FABRİKALARIN VAZİYETİ 

İranda yaptığı bir seyahatten Kahireye den itibaren on beş giin zarfında bir İplik ve dokuma fabrikalan faaliyet. 
dönen İngiliz orta şark istihbarat daire- beyanname ile en yakın Ziraat Bankası terini tatil etmiyerek e)lerindeki yapağı .. 
si müdürü bir demecinde Sovyet mu- şubesi veya ajanlarına ve Ziraat Ban- lan işlemeğe devam edeceklerdir. 
vaffakıyetlerinin Alman propagandası- kası olmıyan yerlerde kaymakrnlıklara Alakadarlar en yakın ziraat bankui 
nın yaratmış olduğu prestiji tamamiyle ellerinde mevcut yapağıların mikdannı şubeleri veya ajanlarına, bunların bu· 
yıktığını söylemiş ve şöyle demiştir: bildireceklerdir. lunmadıkları yerlerde mülki makamlara 

- Bazı mühim şahsiyetler bana Gö- Verilen bu beyannameler mümkUn müracaatla izahat alacaklardır. 
belsin sesinin artık gülümsenerek din- <::::>-<::><::><::><::><::::;,.o<::::;,.o<::>-<:::::.-<:::::.-<:::::.-c::::>-:::::.-:::::.-;:::,..:::...:::~~~~~~~.<::':ı-<:::ı-<:::ı~~<::><::::.<:::ııl 
lendiğini söylediler. Bununla beraber 
ımüttefik radyo istasyonlarının kuvveti
ni arttırarak Roma ve Berlin radyoları 
tnraf ından yapılan gürültülii ve yalan 
neşriyatı çürütmesi gerektir. Bu çok 
yakında yapılacaktır. 

---------41W'W·...W.~------
N.. ihver •i va•ıleri yıne 

Balkan/artla mı? 
---·---

Romanya Ma-
car hududunu 
tahkim ediyor -·-Roman yanın llıl cepıaesl 

11armlf : ı ·· Rusya, 
2 •• Ayrdmalı lstlyen 

Macarlar-
Londra, 25 (A.A) - Bükreşten beton 

mütehassısları gizli olarak Macar hudu
duna gönderilmiştir. Rumenlerin bu hu
duttaki istihkAmları yeniden yapacak
ları anlaşılıyor. Ayni haberlere göre 
Alman hariciye nazın Fon Ribbentropla 
İtalyan hariciye nazırı Kont Ciano Bal
kanlarda bir seyahate çıkmışlardır. 
Bükreş radyosu Korental gazetesin!n 

bir makalesinden şu hUliisayı nakledi
yor : Romanyanın iki harp cephesi var
dır : Birinci cephe doğuda Rusyaya kar
şıdır.. İkinci cephe memleket içinde 
ayrılma taraftarı olan Macarlara karşı
dır. 

--------41W'w•ııwwıw--------
Blr İtalyan 
Gemisi yakalandı.. 
Londra, 25 (A.A) - Amirallığın teb-

liği : Alman kaynakları Femandopodan 
mihvere ait bazı gemilerin hareketini 
bildirmişlerdir. 

Gemilerimiz Femandopo dolaylannda 
Düşes Avgusto adında sekiz bin tonluk 
bir İtalyan gemisini müsadere etmişler 
ve İngiliz limanına getirmişlerdir .. Ge
mi el konduğu zaman ~k tehlikeli va
ziyette idi. 

Bir memleke i aanayileıtirmenin yoıu 

Her şeyden evvel işçi 
yetiştirmeliyiz 

1. frikadaki mih-
ver faaliyeti

nin sebebi? 
-----·----

İtalyanlara göre Malta 
hava üssü olmaktan 

çıkarılmış ve bu sayede 
Alrlkada harekete 

geçilmiş.. 
Roma, 25 (A.A) - Stefani Ajansının 

bildirdiğine göre aiyaa! mahfiller Mih
ver kuvvetlerinin Afrikada gösterdikle
ri büyük faaliyetin Mihver filolannın 
üstilnlilğilnden ziyade Maltanın bir ha
va üssü olmaktan çıkarılmış bulunma
sından ileri geldiğini söylüyorlar. Mal
taya yapılan devamlı ve muvaffakıyetli 
hücumlar son derece tesirli olmuş ve 
beklenilen neticeler g~ikmeıniştir. 

---------41W'w.ıwow,~------

Bir memleketin sanayi derecesi o 
memleketteki fabrikaların mikdarı ve 
bu fabrikalann randmanlariyle 6lçütıJr. 

Bu randmanın yüksek olması için fab
rikalarda (ilmi iş taksimi teşkil&tı) kur
mak IAzımdır. 

Bu teknik teşkilit başlıca beş servise 
aynlır. 

1 - Yapılacak işleri hazırlamak (İı 
hazırlama bürosu) 

2 - Bu işleri zamanında 1apmaJC 
(Muhtelif atelyeler) 

3 - Biten işleri fennt kontrol etmek: 
(Teknik kontrol servı.si) 

4 - Biten işlerin maliyet fiatlerinl 
hesaplamak (Teknik muhasebe) 

5 - İşçileri koruma birliği .. 
Bu beş servisin esaslı :şleri şunlardır~ 
1 - İş hazırlama bürosunun vazifesi 

yapılacak itleri ehemmiyetlerine göre 
tasnif ve bu işlerin hangi işçiler tarafın
dan kaç saat zarfında yapılacağını tayin 
etmektir. • Bu sebeple bu büroda çalışan şahısla• 
rın zaman hesaplarını ve graf.k tutma· 
sını bilmeleri lAzımdır ki bu da ancali 
teknik ve ticaret hesaplan okumU§ şa .. 
hıslarla olur. 

2 - İşleri zamanda yapacak olU atel-
(Baştarafı tinci Sahifede) yelerde çalışan işçilerdir. GörillU:yor kl 

işçiler fabrikamn en mUhim ve esa11h 
ve göğüs göğüse şiddetli bir çarpışma- elemanlandır. 

A/manlara göre 

dan sonra geri atılmıştır. B il sah 
Berlin, 25 (A.A) -Askeri kaynaklar- u işç" er tek sanat ibi olmah ve 

Al 
sanatlan üzerinde teknik kurslan gör

dan bildiriliyor: Bir kaç günden beri - melidirler. Tek sana tsahibi işçi ~ 
manlar Doneç havzasının bir kesiminde 
Sovyetler tarafından yapılan çok şid- tirebilmek için işçiler cemiyeti kurmalı, 
detli hücumlar üzerine şiddetli muhare- şçilerin husus! hayatlarile alAkadar ol
beler vermektedirler. Bolşevikler 20-22 malı; gıda, sıhhat ve geçimlerini yakm.J" 
Sonkfuıun arasında mütemadiyen yeni dan tetkik etmelidir. Onlara 1Azmı gelen 
kıta1an savaşa sokarak hücumlarda bu- yardımı yapmak ta gerektir. Ancak bu 
lunduklan halde bir muvaffakıyet elde şekilde sanatkAr işçi aileleri yetiştirile
edememişlerdir. Sıfırın altında 25 dere- bilir .. 

Nihayet 17 inci asırda Branca ismin
de biri bir buhar makinesi yapmıştır. En 
nihayet 18 inci asırda Watt ile diğerleri 
bugünün p!.stonları ileri ve geri hareket 
eden buhar makinelerinin esasını mey
dana getirmişlerdir. 

~------~-~w~~tt~~-----

Af r ıkada dÜfmon 
tankları karfı karfı ya 

cede büyük piyade ve topçu kuvvetle- İşçiler bulundukları memleketin sa~ 
riyle ve çok mikdarda tanklar kullanıla- nayiinin esaslı temellerini teşkil ettikle
rak bu hücumlar biribiri ardınca tekrar rinden bunlara azamı yardımı ve biına
edilmiştir. Bu Bolşevik hücumları Al- yeyi yapmamız icap eder. 
man miidafaasının ateşi karşısında düş- 3 - B!ten işlerin, kontrol servisinin. 
mana çok bUyük zayiat verdirilerek mesul teknik kontrolleri tarafından fen
akim bırakılmıştır. Ruslar verdikleri za- nl bir şekilde kontrol edilmesi lAzundı:r. 
yiata ehemmiyet vermeden bir an için Teknik kontroller teknik okul mezunu 
Alman mevzilerine kadar yaklaşmış ise- ve pratiği kuvvetli teknisyenler olmalı· 

Millet, göklerinde kanat açan kahra
man çocuklannı çoşkun bir sevinçle ve 
eşsiz bir gururla temaşa etmek ve alkış
lamak fırsatını sık sık buluyor ki hava-
cılık, Türktekl e-zeli kahramanlık ruhu
nu iy:ce doldurmakta ve doyurmaktadır. 
Fakat bugUnkü havacılığunız, yarın öl
çüsüle düşünülürse, benUz b şlangıç ve 
oluş çağındadır. Bu çok taraflı millet dl
vur, zamanımızın şartlanna uyabilmek 
ve icaplannı karşılayabilmek için, daha 
geniş bir emek ve fedaklrhk seferberli
ği beklemektedir. Türk Hava Kunımu 
tam zamanında bir se-ziş, anlayışla bu 
bayati zarurete göre hazırlanmakta ge
cikmemiş. havacılık endüstrisinin kuru
luşunna doğru atılan ilk adımı millete 
müjdelemic;tir. Böylece, milli müdrfaa
mızın ana kollarından biri olan Türk ha
vacılığı, Mil yaratıcılık çağına girmiş 
bulunuyor. 

Tokyo, 25 (A.A) - Japon kuvvetleri 
umumi karargahının b:Idirdiğine göre 
Singapur üzerine yapılan son akınlarda 
46 düşman uçağı düşürülmüş veya tah
rip edilmiştir. Düşmanın bir muavin 
kruvazörü Singapur limanında batırıl
mıştır. Bundan başka ehemmiyetli as
keri hedeflerde yangın çıkarılmıştır. Ja
ponların kayıbı bir uçaktan ibarettir. 

Geyllılerln Jtaycdı 

Geyik güzel bir hayvandır. Ayni za
manda insana bir çok faydalan doku-
nur. Derisinden, boynuzundan iaifade 
edilir. Hatti Şimali Amerika onnan-
lannda yaşayan bir geyik nevi vardır ki 
Wapitti ismile anılır. Amerikalılar bu 

geyikleri at gibi kullanmanın yolunu 
bulmuılardır. Bazı Amerika tehirlerin· 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

unnu üç geni içinde karşılaşmış bulunu
yorlar. Düşmanın hedefi bu üç geni için
de yeni bir hilcum için İngiliz hazırlık
larına engel olmağa çalışmaktadır. Ro
mel şimdi bu bölgede kuvvetlerimizin 
.külli kısmı ile temasa gelmiştir. Bir tah
mine göre Romel bugün vaktiyle Ela
geylaya çekildiği zaman elinde bulunan 
kuvvetlerin yarısı kadannı kullanınak· 
tadır. 

MUHAREBELERiN 
NETiCESi BELiRSiZ 

ler de tekrar geri atılmışlardır. dırlar. 
BtR GUNL'OK HAVA ZAYlATI 4-Teknik muhasebe yapılan her işin. 
Berlin, 25 (A.A) _ 24 SonkAnunda kaça mal olduğunu hesap eder ve fabrl-

34 Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. kanın malt vaziyetini grafikler tutaralt 
Bunlardan 27 si hava muharebelerinde kontrol eder. 
4 ü uçak savar toplar tarafından düşü- 5 - İşçileri koruma birlill işçilerin 
rülmilştür. Aynı giinde bizim kayıbımız teşkil edeceği ve fabrika idare Amirlill 

d 
tarafından resmen tanınması lAmn ae-

4 tayyare ir. len bir b!rliktir. Bu birliğin vazifesi it-
RUSLAR V AZ1YETt çilerin sıhhatini, gıdasını, husust geçim 

Bu ~üze! ba""langıcın kısa bir zaman 
kadro .. u içinde ille yemişlerini verece~ine 
ve yarın bütün ihtiyaçlarımızı karşıla
yacak, ümitlerhr.izi doyuracak capta ge
lişet:erine bu..,ünden inanıyoruz. 

Kendi emeğimizle ve bil~imiz)e öz top
raklarımızdan çıkarıp islediğimiz ma
denlerden öz tayyareleıimizi yaparak 
Jrullandığımız giln, altın çağımızın par
lak bir yaurajb daha acılacak, do~nıdan 
doğruya hür hayatımızla içli dışlı bağlı 
olan bii~·ük bir dAvamız akgün ~rmüş 
o1acaktır. Bu divayı gerceklec:;tirecek 
olan kuvvet. hiç şüphe yok ki, Türk hal
kmm gönlünden ve şuurundan gür bir 
çağlıyan gibi akacak ve havalarımw 
p sayıda 8z kanatlarla donatacaktır. 

ÇİNLİLER KARDEŞİMİZDİR 
DİYORLAR .. 
Tokyo, 25 (A.A) - Başvekil general 

Tojo mebuslar meclisinde söylediği bir 
nutukta Japonyanın Çunking hükümeti
nin durumunu değiştirmesi şartiyle bu 
hükümetin gelecek bir sulh teklifini 
kabul etmek azmini yeniden bildirmiş
tir. General Tojo demiştir ki : 

- Japonya beş yıldan beri Çunkinge 
karşı mücadele etmekle beraber Çini bir 
kardeş millet olarak telakkide devam 
eylemektedir ve hatalarını bırakırsa 
Çunk!nge kollannı açmak niyetlerini hiç 
bir suretle değiştirmemiştir. Amerikan
tngiliz nüfuzu ortadan kalkınca mazinin 
bütün hataları unutulacaktır. 

BİRMANYADAİNGİLİZ 
ALEYHTARLICa 

Tokyo, 25 (A Al - Domei ajansının 
öğrcn~·~·n ı;ürc D'rmanya halkı ara
sında İn iiı.. clc~ htarı hareketler artı
yor. B!lha.ssa Tnvay bölgesinde genç 
mektepliler ve rahip!er Birmanyanın is
tiklali uğrur. •n .::ı · ••. :.cd~ gönüllü ordu
suna l;a• ~·- .: • . · •• ~ . .: ... !..tarını bildir
mişlerdir. 

de geyik koıulu araba yarl§lan da yapı
lır. 

Erkek geyik çok kıskanç ve haristir. 
Bunlar ormanlarda karıılaşınca kavga
ya başlarlar ve kavga ancak ölümle bi· 
ter. Galip geyik te dişi geyiklerin sahibi 
olur. 

Ha11a, faep ll1111a, 
yine ltalla!-

Tayyareler havanın ne kadar kıymet
li bir şey olduğunu meydana çıkarmış 
olsa gerektir. Fakat havanın yaptığı iş, 
tayyarelerin çokluğuna ve azlığına gö
re, bir vati\na ~adet veya fel!ket getir
mekten ibaret değildir. Evvela hava sa
yesinde teneffüs ederek yaşıyoruz. Son
ra mesela tulumba suyu hava tazyiki 
say-esinde kuyudan çıkarıyor. Otomobil
lerin lA.stik tekerleklerini çelik gibi sert 
yapan, köprülerin su iç.indeki temelle
rinin atılmasını temin eden, gemilerin 
su altındaki kısımlarının tamirini müm· 
kün kılan hep hava tazyikidir. Bu misal
ler arttırılabilir. Görülüyor ki hava de
mek hayat demektir. 

Kahire, 25 (A.A) - lngiliz tebli· 
ii: 

Şimali Afrikada 2 3 son Unun muha· 
rebelerinin yalnız bir safhuında en az 
bet düıman tankı tahrip edilmiıtir. Ce
unp ve doiu cenupta çok eeniı bir 
sahada neticesi belirsiz muharebeler 
oluyor. Saununun batı cenubunda top
çu ve piyade kuvvetlerimiz düşmanın 
bir tank koluna hücum etmiıler ve bunu 
dağıtmışlardır. Agedabya - Antelat 
yolundaki düıman taııtlan ve tankları 
bombalanmıı ve lusmen tahrip edilmit
tir. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 25 (A.A) -- Alman tebliği: 
Şimali Afriknda Alman - ltalyan hü

cumu tam bir muvaffakıyetle neticelen
miıtir. Agedabyanın ıimal doğusunda 
büyük lngiliz kuvvetleri yenilmiş ve ıi
mal doğuya doğru aürülmüıtür. Bu kuv
vetlere çok ağır kayıplar verdirilı:niotir. 
Elimize çok mühim miktardar esir düt-
müttür. 143 tank, 80 top ya tahrip veya 
iğtinam edilmiıtir. Alman savaş uçak.
lan Maltadaki tesislere ve tayyare mey
danlanna hücum etmit ve ağır çapta 
bombalar abnlfbr. 

ANLAMIYOR vaziyetin kontrol etmek ve u,c:ilere aza· 
Berlin, 25 (~.~) - Yan resmi bir mi yardımı yapmaktır. 

kaynaktan bildınlıyor: Sovyetler .Holm Şunu bilmelidir ki mevcudu bin ldşl 
ve Tropetz bölgesi~d.e sözde bir zafer olan modem bir fabrikada 1 yilksek mU· 
k~zandıkla?nı bU~ıı:ıyorlar. ~ ya~.an hendis, 2 mühendis, 50 sanat okulu me
bır haberdir. Berlının kanaatıne gore 47 t" t iktısat kteb' e-
b 'ld. ·1 rıi So t f 1 · So t zunu, ıcare ve me ı m 

ı ırı en Y~ vye za er ~n .vye zunu ve 900 teknik kurs örmU.ş işçi kumandanlıgıııın şark ceohesmdekı va- ard g 
:z.iyeti anlıyamadığını ve Samara propa- v B ır. k 1 d öst • ki bir 
ganda mak~sinin tesirinden kurtula- u ra am ar a .. g er..yor . 
m yarak istiklfılin.i eline alamadığım memlekette yalnız yuksek mühendıs ye-
g~teriyor. Askeri mütehassıslara gö .. e t~~ek klfi değildir. ~il~is işçi Y~ 
şarktaki vaziyet sistematik bir tarzda tıştirmek lazımdır. Bu ışçılere . ~~k 
Alman kumandanlığı tarafından hazır- kurs1ar açmalı ve bu kurslarda ışç:lerın 
lanmıştır. Sovyetler cephenin hiç bir nazari ~~lfunatın~ l.lzım ~el~n seviyeye 
noktasında biiyük genişlikte bir hücum kadar yUkseltmelıdır. İscı~erın gıdalm;, 
yaomamı~lardır. sıhhatleri, çalıştıklan yerın sıhhi vazı-

tNr.tT ,t7r .~R NroF.N yeti iyi olursa ve geçinebilecek kadar 
EHEMMiYET VERiYORMUŞ > da işçiye para verilirse o işçiden azami 
Londra radyosunun Sovyet hücumla- randmanla istifade edilir. 

rıTµl verdiği büyük ehemmiyete gelince * 
bu, şimali Afrikada İngiliz emellerinin Netice şudur : 
yıkılması ve Nevyork kapılarında Al- 1 - Teknik kurs görmüş işçi ve tek-
rnan denizaltılannın gözükmesi hldise- nik okul mezunu sanatkar yetiştirmek .• 
lerinb !.nparatorlukta uyandırdığı en- 2 - İşçilerin gıdı., sıhhat ve geçim· 
dişeleri dağıtmak içindir. Bu sözde za- ler!ni yakından tetkik etmek üzere yar
ferler lngiliz umumi efklrında kınlan dım cemiyetleri açarak 1'çllen ıiMMld1 
maneviyatı yükseltmeje yardım edecek- ve nwıevt uaml yardunl Wrln enel 
tir. yapnaia baılamımm llzmıcbr. 


